
                                                
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 ХLІХ сесія                                                     VІІ скликання

  

від 16.01.2020 року 

 

Про перейменування 

вулиць 

 

 Розглянувши лист в.о. старости сіл Журжевичі та Рудня Олевської ОТГ 

Марії Мойсієнко про перейменування назв вулиць в селі Журжевичі та селі 

Рудня Олевського району Житомирської області, керуючись ст.ст. 25, 26, 37 

3акону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати вулиці: 

1.1  в селі Рудня Олевського району Житомирської області вулицю 

Ступницького Леоніда на вулицю Мололіжну; 
1.2 в селі Журжевичі Олевського району Житомирської області вулицю 

Єфремова Сергія на вулицю Садову. 

2. Начальнику загального відділу міської ради (Л. Саковець) надіслати дане 

рішення до Житомирської філії ДП «Національні інформаційні системи» 

Міністерства юстиції України для внесення відповідних змін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради В.Шейка. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 ХLІХ сесія                                                   VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про затвердження 

назви провулку 

 

 Розглянувши лист в.о. старости с. Жубровичі Валерія Степанчука щодо 

затвердження назви провулку в с Жубровичі Олевського району Житомирської 

області , керуючись ст. ст. 25, 26, 37 3акону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити назву провулку  Довженка в селі Жубровичі Олевського району 

Житомирської області. 

2. Начальнику загального відділу міської ради (Л. Саковець) надіслати дане 

рішення до Житомирської філії ДП «Національні інформаційні системи» 

Міністерства юстиції України для внесення відповідного уточнення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради В.Шейка. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 ХLІХ сесія                                                     VІІ скликання

  

від 16.01.2020 року 

  

Про затвердження звіту  

оцінки нерухомого майна  

 

Керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року №1891 «Про затвердження методики оцінки 

майна», а також з метою розрахунку стартової мінімальної орендної плати та 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, виготовлений 

Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової біржі від 10.01.2020 

року Серія АЕ № 001124 на приміщення (літ.44) в нежитловій будівлі 

стоматологічної поліклініки КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради, загальною площею 18.1 м
2
, що розташоване за адресою: пров. 

Промисловий, 2, м.Олевськ, Житомирської області з ринковою вартістю 

оцінюваного об’єкта 65958,00 грн. без урахування ПДВ (шістдесят п’ять тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят всім гривень 00 копійок). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (В. Осипчук). 

 

 

 

 

Міський голова               Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

  ХLІХ сесія                                                 VІІ скликання

  

від 16.01.2020 року 
 

Про затвердження переліку об’єктів нерухомого  

майна, що належить до комунальної власності  

Олевської міської ради, що можуть бути  

передані в оренду у 2020 році 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ч.2 ст.2, ч.4 ст.7 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», ч.5 ст.60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про оренду майна 

територіальної громади міста Олевськ, затвердженого рішенням ХХХVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року №1000 «Про 

затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста 

Олевськ, Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної 

громади міста Олевськ, Методики розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду, Типового 

договору про передачу майна міста Олевськ у новій редакції» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ради, що можуть бути передані в оренду в 2020 

році, додається. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Лесі Саковець) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради 

та у місцевих засобах масової інформації. 

3. Відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності Олевської міської ради (Олегу Ковальчуку) провести 

незалежну експертну оцінку нерухомого комунального майна, що може бути 

передане в оренду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (В. Осипчук). 

 

Міський голова              Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



Додаток  
до рішення ХLІХ сесії Олевської міської ради від 16.01.2020 року  

№_____ «Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна, що  

належить до комунальної власності Олевської міської ради,  

що можуть бути передані в оренду у 2020 році» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році 
 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

 

1. 

Приміщення в нежитловій будівлі 

амбулаторії ЗПСМ КНП «Олевський 

Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради 

 

30,0 м
2 

вул.Набережна, 37, 

с.Кам’янка,  

Олевський район, 

Житомирська область 

 

2. 

Приміщення в нежитловій будівлі 

амбулаторії ЗПСМ КНП «Олевський 

Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради 

 

500,0 м
2 

 

вул.Незалежна, 1б, 

смт.Дружба, 

Олевський район, 

Житомирська область 

 

3. 

Приміщення в нежитловій будівлі 

фельдшерського пункту КНП 

«Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської 

міської ради 

 

30,0 м
2 

вул.Лісна, 4а, 

с.Покровське, 

Олевський район, 

Житомирська область 

 

4. 

Приміщення в нежитловій будівлі 

фельдшерсько-акушерського пункту 

КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської 

міської ради 

 

18,4 м
2
 

вул.Партизанська, 52а, 

с.Копище, 

Олевський район, 

Житомирська область 

5. Приміщення в нежитловій будівлі 

фельдшерського пункту КНП 

«Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської 

міської ради 

 

40,0 м
2
 

вул.Незалежна,, 71, 

с.Рудня-Хочинська, 

Олевський район, 

Житомирська область 

6. Приміщення в нежитловій будівлі 

фельдшерсько-акушерського пункту 

КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської 

міської ради 

 

20,0 м
2
 

вул.Гагаріна, 61б, 

с.Лопатичі, 

Олевський район, 

Житомирська область 

7. Приміщення в нежитловій будівлі 

фельдшерського пункту КНП 

«Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської 

міської ради 

 

12,5 м
2
 

вул.Зарічна, 1, 

 с.Варварівка, 

Олевський район, 

Житомирська область 

8. Приміщення в нежитловій будівлі 

амбулаторії ЗПСМ КНП «Олевський 

Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради 

 

20,0 м
2
 

 

вул.Перемоги, 9, 

 с.Зольня, 

Олевський район, 

Житомирська область 

9. Приміщення в нежитловій будівлі 

амбулаторії ЗПСМ КНП «Олевський 

Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради 

 

18,0 м
2
 

 

вул.Житомирська, 71А, 

 с.Кишин, 

Олевський район, 

Житомирська область 

10. Приміщення на ІІ поверсі в 

нежитловій будівлі КП «Олевська 

 

266,8 м
2
 

вул.Володимирська, 9, 

 м.Олевськ, 



центральна аптека №32» Олевської 

міської ради 

Житомирської області 

11. Приміщення на І поверсі в 

нежитловій будівлі КП «Олевська 

центральна аптека №32» Олевської 

міської ради 

 

19,0 м
2
 

вул.Володимирська, 9, 

 м.Олевськ, 

Житомирської області 

12.  Приміщення в нежитловій будівлі 

сільського клубу  

 

150,0 м
2 

вул.Шевченка, 7, 

с.Держанівка, 

Олевський район, 

Житомирська область, 

13.   Приміщення на другому поверсі в 

нежитловій будівлі недіючого 

дитячого садочка «Ластівка» 

169,0 м
2
 вул.ЮріяКреця, 23, 

смт.Новоозерянка, 

Олевський район, 

Житомирська область 

14. Приміщення в нежитловій 

адмінбідівлі 

 

37,5 м
2
 

вул.Заводська, 2, 

смт.Новоозерянка, 

Олевський район, 

Житомирська область 

15. Приміщення на другому поверсі в 

нежитловій адмінбудівлі 

 

319,2 м
2
 

вул.Житомирська, 47а, 

с.Зубковичі, 

Олевський район, 

Житомирська область  

16. Приміщення в нежитловій будівлі 

старої бібліотеки 

 

98,8 м
2 

вул..Житомирська, 44а, 

с.Зубковичі,  

Олевський район, 

Житомирська область 

17. Нежитлова будівля сільської лікарні  

460,0 м
2 

вул.Незалежна, 72а, 

с.Рудня-Хочинська, 

Олевський район, 

Житомирська область 

18.  Приміщення в нежитловій будівлі 

бувшої аптеки 

 

70,0 м
2 

с.Рудня-Хочинська, 

Олевський район, 

Житомирська область 

 

19. 

 

 Приміщення в нежитловій 

адмінбудівлі 

 

53,0 м
2 

вул. Житомирська, 55, 

с.Кишин,  

Олевський район, 

Житомирська область  

20. Кишинська ЗОШ, допоміжне 

приміщення 

 

15,0 м
2 

вул. Житомирська, 65, 

с. Кишин,  

Олевський район, 

Житомирська область 

21. Нежитлове приміщення ФП  

20,0 м
2
 

вул.Миру, 42, 

с.Забороче,  

Олевський район, 

Житомирська область 

 

22. 

 

  Приміщення в нежитловій будівлі 

 

44,0 м
2 

вул. Центральна, 10, 

смт.Дружба,  

Олевський район, 

Житомирська область  

23.  Приміщення в нежитловій бідівлі 

дитячого садка 

І поверх: 

563,3 м
2 

ІІ поверх: 

528,0 м
2 

вул.Незалежна, 9, 

смт.Дружба, 

Олевський район, 

Житомирська область 

   Приміщення в нежитловій будівлі  вул. Шевченка, 10 



24. навчально-виробничого комбінату, 

навчальний корпус 

112,6 м
2 

с.Жубровичі, 

Олевський район, 

Житомирська область 

 

25. 

 

 Приміщення в нежитловій 

адмінбудівлі 

 

55,3 м
2 

вул. Гагаріна, 61К, 

с. Лопатичі,  

Олевський район, 

Житомирська область 

26. Приміщення в нежитловій будівлі, 

яке в минулому використовувалося 

під аптеку 

 

52,5 м
2 

площа Перемоги, 9, 

с.Зольня, 

Олевський район, 

Житомирська область,  

27. Нежитлове приміщення складу 

лікарської амбулаторії 

 

60,6 м
2 

вул..Перемоги,4, 

с.Зольня, 

Олевський район, 

Житомирська область  

28. Приміщення на ІІ поверсі в 

нежитловій адмінбудівлі 

 

182,7 м
2 

вул.Княгині Ольги, 22, 

с.Замисловичі, 

Олевський район, 

Житомирська область 

29. Приміщення в нежитловій 

адмінбудівлі 

 

20 м
2 

вул.Центральна, 54, 

с.Юрове, 

Олевський район, 

Житомирська область 

30. Приміщення в нежитловій будівлі 

старої лазні 

 

43,4 м
2 

вул.Гагаріна, 61л, 

с.Лопатичі, 

Олевський район, 

Житомирська область 

31. Приміщення в нежитловій 

адмінбудівлі 

 

60 м
2 

вул.Гагаріна, 61, 

с.Лопатичі, 

Олевський район, 

Житомирська область 

32.  Приміщення в нежитловій будівлі 

КУ « Олевська дитячо-юнацька 

спортивна школа» Олевської міської 

ради 

 

28,3 м
2 

вул.Св,Миколаївська, 10, 

м.Олевськ , 

Житомирська область 

 

33. Напівпідвальні приміщення в 

нежитловій будівлі Олевського 

краєзнавчого музею, відділу 

культури Олевської міської ради 

 

258,0 м
2
 

вул. Володимирська, 6,  

м.Олевськ,  

Житомирської області 

34. Приміщення в нежитловій будівлі 

міського Будинку Культури. відділу 

культури Олевської міської ради 

35-40 м
2 вул.Св.Миколаївська, 34, 

м.Олевськ, 

Житомирської області 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                  Віталій ШЕЙКО 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я № 

  ХLІХ сесія                                                VІІ скликання

  

від 16.01.2020 року 

 

Про безоплатне прийняття об’єкту  

рухомого майна в комунальну власність  

та на баланс Олевської міської ради 

 

Відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Акту приймання-передачі транспортного засобу серія 

ТОВ №587931 від 21.11.2019 року та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно рухоме майно у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради, а саме: транспортний засіб, згідно  з додатком. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради 

(В.Дорош) взяти на баланс транспортний засіб вартістю 1 282 183,00 грн. 

(один мільйон двісті вісімдесят дві тисячі сто вісімдесят три гривні 00 

копійок), відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (В. Осипчук). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Олег ОМЕЛЬЧУК        

 

 

 

 

 

 



Додаток 
до рішення   ХLІХ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 16.01.2020 року № ___  

 «Про безоплатне прийняття об’єкту рухомого майна  

в комунальну власність та на баланс Олевської міської ради» 

 

 

 

Майно, яке передається в комунальну власність  

та на баланс Олевської міської ради  
 

Марка, модель Тип 

кузова 

Вид 

палива 

Колір Рік 

випуску 

Повна 

маса 

VІN № кузова № 

двигуна 

Вартість, грн 

Спеціалізований 

вантажний 

автомобіль 

SPLINE MASK 

Фургон Дизельне 

паливо 

Білий 2019 3500 Y69FTL4AСК9D57005 WF0EXXTTREKT37391 KT37391 1 282 183,00 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                   Віталій ШЕЙКО 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія                              VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про внесення змін до Статуту комунального  

підприємства «Олевськ-РесурсІнвест» Олевської міської ради  

та його затвердження в новій редакції 

 

Враховуючи рішення Х сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

13.06.2017 року № 170 «Про створення комунального підприємства «Олевськ-

РесурсІнвест» Олевської міської ради», керуючись ст.57 Господарського 

Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» та враховуючи висновки та рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Олевськ-

РесурсІнвест» Олевської міської ради, доповнивши «СТАТТЮ 2. Мета і 

предмет діяльності Підприємства» підпунктом «Організування поховань та 

надання суміжних послуг», що включає в себе: 

- поховання та кремацію трупів людей або тварин: 

- підготовку тіла для поховання або кремації, бальзамування та 

надання інших похоронних послуг; 

-  поховання або кремацію; 

- оренду обладнаного місця в ритуальних залах; 

- оренду або продаж місць на цвинтарі; 

- догляд за могилами та мавзолеями. 

2. Затвердити Статут комунального підприємства «Олевськ-РесурсІнвест» 

Олевської міської ради у новій редакції. 

3. Доручити директору комунального підприємства «Олевськ-РесурсІнвест» 

Олевської міської ради Руслану Вербельчуку здійснити заходи щодо державної 

реєстрації Статуту у новій редакції, у відповідності до вимог чинного 

законодавства України, з урахуванням вищезазначених доповнень. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський голова                       Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLIX сесія                                   VІІ скликання

  

від 16.01.2020 року 

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2020 рік 

 

 Відповідно до пункту 33
1
 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтей 5, 6 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної форми 

власності на 2020 рік, відповідно до договорів про співробітництво, згідно з 

додатком. 

2. Доручити міському голові вийти з пропозицією до територіальних громад 

щодо організації співробітництва у формі, визначеній в п. 1 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

Міський голова             Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

                  до рішення ХLІХ сесії Олевської міської ради   

VII скликання від 16.01.2020 року №___  

«Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад на 2020 рік» 

 

Перелік договорів про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної 

форми власності на 2020 рік: 

1. Між Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Олевською районною державною адміністрацією по комунальному 

некомерційному підприємству «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради; 

2. Між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою по 

комунальній установі «Трудовий архів» Олевської міської ради; 

3. Між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою по 

комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради»; 

4. Між Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по комунальній установі «Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської 

міської ради; 

5. Між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою по 

комунальній установі «Олевська музична школа» Олевської міської ради; 

6. Між Олевською міською радою та Рудня-Іванівською сільською радою по 

Зубковицькому дошкільному навчальному закладу №23 «Малятко». 

 

 

 

Секретар ради                                                                                   Віталій ШЕЙКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLIX сесія                              VІІ скликання

  

від 16.01.2020 року 

 

Про схвалення та затвердження договорів про 

співробітництво територіальних громад у формі  

спільного фінансування (утримання) установ та 

організацій комунальної форми власності  

 

 У відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про співробітництво територіальних громад», керуючись рішенням 

ХLIX сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 16.01.2020 року № ____ 

«Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад на 

2020 рік», з метою забезпечення соціально-економічного розвитку територій, 

підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та 

цілей, ефективного виконання визначених законом повноважень, а також 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити та затвердити наступні договори про співробітництво 

територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) установ та 

організацій комунальної форми власності: 

- між Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою 

та Олевською районною державною адміністрацією по комунальному 

некомерційному підприємству «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2020 рік; 

- між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською 

радою по комунальній установі «Трудовий архів» Олевської міської 

ради на 2020 рік; 

- між Олевською міською радою та Радовельською сільською радою 

по комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Олевської міської ради» на 2020 рік; 



- Олевською міською радою, Білокоровицькою сільською радою та 

Радовельською сільською радою по комунальній установі 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради на 2020 рік; 

- між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською 

радою по комунальній установі «Олевська музична школа» Олевської 

міської ради на 2020 рік; 

- між Олевською міською радою та Рудня-Іванівською сільською 

радою по Зубковицькому дошкільному навчальному закладу №23 

«Малятко» на 2020 рік. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

Міський голова                      Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія                               VІІ скликання 

 

від 16.01.2020 року 

 

Про надання дозволу на передачу у господарське 

відання основних засобів та матеріалів  

 

З метою оптимізації матеріально-технічної бази Олевської міської ради, 

відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись рішенням ХХІХ сесії Олевської міської ради VII скликання від 

05.07.2018 року № 672 «Про затвердження Положення про передачу в 

оперативне управління та господарське відання майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади» та 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу у господарське відання товариству з обмеженою 

відповідальністю «Олевське орендне підприємство теплових мереж» основних 

засобів та матеріалів, а саме: насосний агрегат ЕЦВ 6-16-70 у кількості 1 шт., 

балансовою вартістю 17 200,00 грн. (сімнадцять тисяч двісті гривень 00 

копійок). 

2. Доручити виконавчому апарату Олевської міської ради здійснити передачу 

у відповідності до чинного законодавства та укласти договір про закріплення 

майна, що перебуває у комунальній власності Олевської міської ради, на праві 

господарського відання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Віктор Осипчук). 

 

Міський голова                                                                                   Олег Омельчук 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія                               VІІ скликання 

 

від 16.01.2020 року 

 

Про затвердження міської Програми 

запобігання, протидії домашньому  

насильству та торгівлі людьми на 2020 рік 

 

Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням XVIII сесії Житомирської обласної ради VII скликання від 

12.11.2019 року № 1644 «Про обласну цільову Програму запобігання, протидії 

домашньому насильству та торгівлі людьми на 2020 рік» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку розширеного засідання постійних комісій 

міської ради, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську Програму запобігання, протидії домашньому насильству 

та торгівлі людьми на 2020 рік (далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Горпиніч К.О.) забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Якова Осипчука та на 

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                               Олег ОМЕЛЬЧУК  



Додаток  

                  до рішення ХLІХ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 16.01.2020 року №___  

«Про затвердження міської Програми 

запобігання, протидії домашньому  

насильству та торгівлі людьми на 2020 рік» 
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І. Загальна характеристика міської Програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми (далі - Програма) 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Комунальна установа «Центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді Олевської 

міської ради» 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Комунальна установа «Центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді Олевської 

міської ради» 

4. Учасники Програми Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради; КУ «Центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради»; відділ культури 

Олевської міської ради; КНП «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради; КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради; 

управління праці та соціального захисту 

населення Олевської райдержадміністрації (за 

згодою); служба у справах дітей Олевської 

райдержадмінстрацій (за згодою); Олевське 

відділення поліції Коростенського відділення 

поліції ГУНП в Житомирської області (за 

згодою); Олевська районна філія 

Житомирського обласного центру зайнятості 

(за згодою); Олевське бюро правової допомоги 

(за згодою). 

5. Термін реалізації Програми 2020 рік 

6. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні заходів Програми 

Міський бюджет, районний бюджет, обласний 

бюджет та інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством. 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

У межах фінансових можливостей 

у тому числі бюджетних 

коштів: 

У межах фінансових можливостей 

з них: коштів обласного 

бюджету 

У межах фінансових можливостей 

кошти інших місцевих 

бюджетів 

У межах фінансових можливостей 

8. Основні джерела Міський бюджет, районний бюджет, обласний 



фінансування Програми бюджет та інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Основоположні права людини порушуються коли по відношенню до неї 

вчиняють домашнє насильство та/або насильство за ознакою статі, коли по 

відношенню до людини здійснюють незаконну угоду, об’єктом якої є людини, а так 

само вербують, переміщують, переховують, передають або одержують людину, що 

вчиняється з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, 

шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою 

застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи 

іншої залежності від іншої особи. Всі ці дії по відношенню до людини визнаються 

злочином. 

Насильство породжує низку соціальних проблем. Прояви домашнього 

насильства призводять до руйнування базової ланки суспільства – сім’ї, породжують 

дитячу безпритульність та бездоглядність, є однією з причин поширення соціального 

сирітства.  

Стереотипні уявлення про стосунки батьків-дітей, де покарання розглядається як 

природна складова виховання, призводять до того, що про факти домашнього 

насильства дуже рідко повідомляють правоохоронні чи інші органи. Але, попри все, 

кількість звернень щодо вчинення домашнього насильства щороку збільшується. 

За даними, які надійшли від Олевського відділення поліції Коростенського 

відділення поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській 

області, кількість звернень щодо вчинення домашнього насильства за останні  роки 

має тенденцію збільшення: 

- у 2017 році кількість звернень становила 13 звернень; 

- у 2018 році кількість звернень становила 94 звернень; 

- у 2019 році кількість звернень становила 121 звернення. 

Домашнє насильство завдає шкоди здоров’ю постраждалих, зокрема 

репродуктивному, що призводить до зниження рівня народжуваності та збільшення 

кількості народжених дітей з вадами здоров’я, може призвести до каліцтва чи, навіть, 

до летальних наслідків через тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, або 

внаслідок суїцидів постраждалих осіб. Постраждалі особи не можуть належним 

чином виконувати свої професійні обов’язки, внаслідок чого зростає кількість 

травмувань на робочих місцях та кількість «лікарняних», фінансування яких 

покривається з бюджету тощо. Постраждалі не можуть належним чином виконувати 

свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень бездоглядності дітей та 

відповідно підвищується рівень соціального сирітства, при якому держава бере на 

себе виховання та утримання дітей при живих батьках. Зростає кількість розлучень у 

сім’ях, де вчиняється домашнє насильство, та кількість правопорушень, оскільки 

насильство призводить не лише до дитячої бездоглядності, але й до безпритульності 



постраждалих, а в окремих випадках – до вбивства жертвами своїх кривдників. Тому 

домашнє насильство  варто розглядати не як приватну проблему, а як проблему 

суспільну та комплексну, що має вирішуватись державними органами спільно з 

громадськістю. 

Задля покращення ситуації з домашнім насильством в Олевській міській ОТГ 

створено Мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги. 

Враховуючи те, що законодавство з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству значно змінилося, з’явилися нові спеціалізовані служби підтримки 

постраждалих осіб, виникає потреба у навчанні фахівців, які забезпечуватимуть 

надання якісних послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі. 

Необхідне виділення коштів для направлення на навчання фахових психологів, 

психіатрів для реалізації програм для кривдників, яке відповідно до Типової 

програми для кривдників, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики 

України від 01 жовтня 2018 року № 1434. 

Ефективність проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань 

протидії торгівлі людьми потребує забезпечення адресності, індивідуалізації.  

Торгівля людьми є актуальною проблемою всього світу і Україна не є 

виключенням.  

Проблема торгівлі людьми, як і проблема домашнього насильства останнім 

часом стала ще більш актуальною. І якщо раніше Україна була країною походження 

та транзиту, то на сьогоднішній день стала ще й країною призначення.  

Соціально-економічна криза в Україні, яка призвела до різкого падіння рівня 

життя та безробіття, збройний конфлікт на сході країни, необізнаність переважної 

більшості громадян з правових питань та явища торгівлі людьми, існування 

стереотипів про краще життя за кордоном, з одного боку, та попит на дешеву робочу 

силу, підвищення мобільності населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, 

спрощення можливості трудової міграції завдяки системі «без віз», створили 

сприятливі умови для збільшення кількості громадян України, які стали жертвами 

торгівлі людьми як за кордоном так і в Україні.  

Внаслідок складної ситуації в країні спостерігається зниження самозахисту 

громадян, погіршення їх психологічного стану, стресостійкості, що сприяє їх 

подальшої віктимізації. Факторами, що підштовхують до тенет торгівців людьми, 

нерідко є насильство в сім'ї; девіантна поведінка батьків; бездоглядність або надмірно 

жорсткий контроль, який провокує протест незалежно від статків родини; порушення 

емоційних контактів з членами родини; недоліки статево-рольового виховання. 

З огляду на те, що торгівля людьми завжди пов’язана з тяжкою працею, 

поганими соціально-побутовими умовами, застосуванням жорстоких методів 

контролю, приниженням людської гідності, насиллям, стає цілком  зрозумілим, до 

яких жахливих наслідків може призвести навіть нетривале перебування жертви у 

такій ситуації – зламана доля, зневіра у людей, тяжкий  психологічний стан, травми, 

каліцтво, а іноді і смерть.  



Торгівля людьми є багатогранною проблемою, негативні наслідки якої 

відчувають на собі не лише ті, хто потрапив у таку ситуацію, але і їхні сім'ї. Нерідко 

такі сім'ї взагалі розпадаються. Покинуті на самоті зі своїми проблемами особи, 

нерідко намагаються «втекти» від проблем через вживання алкоголю, інші негативні 

соціальні явища. Тоді проблема однієї особи стає проблемою місцевої громади та 

держави в цілому. 

Задля того щоб досягти позитивних змін з питань протидії торгівлі людьми 

необхідно збільшувати кількість інформаційних кампаній в громаді з питань протидії 

торгівлі людьми, оскільки це дасть змогу не допустити потрапляння осіб у подібні 

ситуації, а також дасть змогу ідентифікувати осіб, які вже стали жертвами торгівлі 

людьми та потребують допомоги.  

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

- запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за 

ознакою статі; 

- запобігання та протидія торгівлі людьми, зокрема шляхом підвищення 

ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а 

також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання 

їм допомоги. 

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, 

строки та етапи виконання Програми 

Проблему домашнього насильства та або насильства за ознакою статі 

передбачається розв’язати шляхом: 

- забезпечення підготовки фахівців, до компетенції яких належать питання 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

- забезпечення здійснення інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі 

підготовка та поширення відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків 

домашнього насильства, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі 

поведінки у приватних стосунках; 

- забезпечення надання соціальних послуг на території Олевської міської ОТГ, у 

тому числі шляхом соціального замовлення у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству; 

- здійснення моніторингу стану виконання працівниками, що здійснюють заходи 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, поставлених завдань у 

процесі реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

Протягом строку виконання Програми передбачається: 

- проведення інформаційних кампаній серед населення, з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству; 

- забезпечення участі у навчанні працівників, які здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству з метою забезпечення надання 

якісної та комплексної допомоги постраждалим особам; 



- надання комплексної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та / або насильства за ознакою статі. 

Проблему торгівлі людьми та захисту осіб, постраждалих від неї, передбачається 

розв’язати шляхом: 

- удосконалення процедури взаємодії правоохоронних органів з іншими 

державними органами влади в частині протидії торгівлі людьми; 

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії 

торгівлі людьми; 

- подальшого проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування 

населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про 

можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

- посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми, на всіх рівнях із чітким визначенням повноважень 

координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми; 

- забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі 

людьми; 

- забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують 

кримінально-правову протидію торгівлі людьми. 

Програма розрахована на 2020 рік. 

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та  

результативні показники 

Завданнями Програми у сфері попередження домашньому насильству є: 

- підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм та проявів домашнього 

насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до 

насильницької моделі сімейних відносин; 

- підвищення рівня професійної компетенції працівників щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

Завданнями Програми у сфері протидії торгівлі людьми є: 

- удосконалення взаємодії правоохоронних органів з іншими державними 

органами влади в частині протидії торгівлі людьми; 

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії 

торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб; 

- проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення про 

запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості 

отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми; 

- забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі 

людьми; 

- урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок збройного 

конфлікту на сході України; 

- забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують 

кримінально-правову протидію торгівлі людьми; 



- створення належних умов для надання якісної допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми. 

 

VI. Очікувані результати виконання Програми 

№ Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 

2020 рік 

I Показники продукту 

1 Кількість місцевих заходів державної політики з 

питань запобігання та протидії домашньому 

насильству та/ або насильству за ознакою статі 

од. 3 

2 Кількість учасників місцевих заходів державної 

політики з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству та/ або насильству за 

ознакою статі 

од. 600 

3 Кількість місцевих заходів державної політики з 

питань протидії торгівлі людьми 
од. 2 

4 Кількість учасників місцевих заходів державної 

політики з питань протидії торгівлі людьми 
од. 450 

ІІ Показники ефективності 

1 Середні витрати на проведення одного районного 

заходу державної політики з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству та/ або 

насильству за ознакою статі 

грн. 2000,00 

2 Середні витрати на забезпечення участі в районних 

заходах державної політики з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству та/ або 

насильству за ознакою статі одного учасника 

грн. 3.33 

3 Кількість звернень щодо вчинення домашнього 

насильства 
од. 120 

4 Кількість поінформованих осіб з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству та/ 

або насильству за ознакою статі одного учасника 

осіб 900 

5 Середні витрати на проведення одного районного 

заходу державної політики з питань протидії 

торгівлі людьми 

грн. 1200,00 

6 Середні витрати на забезпечення участі в районних 

заходах державної політики з питань протидії 

торгівлі людьми одного учасника 

грн. 2.66 

7 Кількість поінформованих осіб з питань протидії 

торгівлі людьми 
осіб 600 



Виконання Програми з питань запобігання та протидії домашньому насильству 

дасть змогу: 

- підвищити рівень обізнаності в громаді щодо форм та проявів домашнього 

насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до 

насильницької моделі родинних відносин; 

- підвищити рівень професійної компетенції працівників державних органів 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству; 

- посилити ефективність взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

- удосконалити систему надання допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства; 

- забезпечити функціонування Мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за 

ознакою статі. 

Виконання Програми з питань протидії торгівлі людьми дасть змогу: 

- посилити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, міжнародних організацій, громадських об’єднань та інших 

юридичних осіб, що виконують різні функції у сфері протидії торгівлі людьми; 

- підвищити рівень поінформованості у громаді щодо шляхів уникнення ризиків 

потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою 

формування у населення навичок безпечної поведінки; 

- зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, які проводять заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми; 

- запровадити дієвий механізм направлення осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, органами Національної поліції до відповідальних структурних підрозділів 

для надання допомоги; 

- забезпечити належний захист надання допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких осіб; 

- здійснити заходи щодо мінімізації рівня торгівлі людьми. 



Напрями діяльності і заходи Програми 

№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Найменування заходу 

Програми 

Термі

н 

вико-

нання 

Виконавці 

Джере

ло 

фінан

суван

ня 

(вид 

бюдж

ету) 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня, 

тис. грн. 
Очікуваний результат 

2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі 

1.1. Удосконаленн

я механізму 

взаємодії у 

сфері 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству 

Брати участь у 

районній 

координаційній ради з 

питань з питань сім’ї, 

гендерної рівності, 

демографічного 

розвитку та протидії 

торгівлі людьми 

2020 рік Олевська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; відділ 

культури Олевської міської ради;КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради; 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради 

Міський 

бюджет, 

У межах 

фінансових 

ресурсів 

Взаємодія суб’єктів з 

питань запобігання та 

протидії домашньому 

насильству та / або 

насильству за ознакою 

статі 



1.2. Підвищення 

рівня 

обізнаності 

суспільства 

щодо форм та 

проявів 

домашнього 

насильства, 

його причин 

та наслідків, 

формування 

нетерпимого 

ставлення до 

насильницької 

моделі 

поведінки 

1) проведення тижня 

правових знань 

для учнівської молоді на 

базі бібліотек 

2020 рік Олевська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; відділ культури Олевської 

міської ради; управління праці та соціального захисту 

населення Олевської райдержадміністрації (за згодою) 

 

Міський 

бюджет 

У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнів та щодо 

форм та проявів 

домашнього насильства, 

заходів боротьби з цим 

явищем, а також закладів 

та установ, які надають 

допомогу особам, які 

постраждали від 

домашнього насильства та 

/ або насильства за 

ознакою статі. 

 

2) проведення засідань 

за круглими столами, 

брифінгів, акцій, 

конкурсів малюнків, 

творів-есе, семінарів 

тощо спрямованих на 

підвищення рівня 

обізнаності населення 

щодо протидії 

домашньому насильству 

та руйнацію негативних 

стереотипів про сім’ю 

та родину 

2020 рік Олевська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; відділ 

культури Олевської міської ради;КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради; 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради; управління праці та соціального захисту населення 

Олевської райдержадміністрації(за згодою);служба у 

справах дітей Олевської райдержадмінстрацій (за 

згодою); Олевське відділення поліції Коростенського 

відділення поліції ГУНП в Житомирської області (за 

згодою) 

Міський  

бюджет 

У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності населення 

щодо форм та проявів 

домашнього насильства, 

заходів боротьби з цим 

явищем, а також закладів 

та установ, які надають 

допомогу особам, які 

постраждали від 

домашнього насильства та 

/ або насильства за 

ознакою статі. 



3) проведення заходів у 

рамках Всеукраїнської 

акції «16 днів проти 

насильства» 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; відділ 

культури Олевської міської ради;КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради; 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради; управління праці та соціального захисту населення 

Олевської райдержадміністрації(за згодою);служба у 

справах дітей Олевської райдержадмінстрацій (за 

згодою); Олевське відділення поліції Коростенського 

відділення поліції ГУНП в Житомирської області (за 

згодою); Олевське бюро правової допомоги (за згодою) 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності населення 

щодо форм та проявів 

домашнього насильства, 

заходів боротьби з цим 

явищем, а також закладів 

та установ, які надають 

допомогу особам, які 

постраждали від 

домашнього насильства та 

/ або насильства за 

ознакою статі. 

 4) Виготовлення 

соціальної реклами 

(інформаційні буклети, 

листівки, брошури 

тощо) 

2020 рік КУ «Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради» 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Поширення ідей 

толерантності, 

ненасильницької моделі 

поведінки серед широкого 

загалу населення, 

привернення уваги 

громадськості до 

проблеми домашнього 

насильства. 

  5) Проведення 

рекламно-

інформаційних заходів з 

питань протидії 

домашньому 

насильству, запобігання 

жорстокому 

поводженню з дітьми,  у 

т. ч. булінгу 

2020 рік КУ «Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради» 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності населення 

щодо форм та проявів 

домашнього насильства, 

заходів боротьби з цим 

явищем, а також закладів 

та установ, які надають 

допомогу особам, які 

постраждали від 

домашнього насильства та 

/ або насильства за 



ознакою статі. 

1.3. Підвищення 

рівня 

професійної 

компетенції 

працівників 

державних 

органів щодо 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству 

1) забезпечення участі в 

навчаннях 

(перепідготовка,підвищ

ення кваліфікації тощо) 

фахівців, які 

здійснюють заходи 

щодо запобігання та 

протидії домашньому 

насильству. 

2020 рік Олевська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради; КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

кваліфікації фахівців, які 

здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству 

та/або насильству за 

ознакою статі. 

 



1.4. Удосконаленн

я системи 

надання 

допомоги 

особам, які 

постраждали 

від 

домашнього 

насильства та/ 

або 

насильства за 

ознакою статі 

1) надання допомоги 

особам, які постраждали 

від домашнього 

насильства, та 

звернулись за 

допомогою до суб’єктів, 

які здійснюють заходи з 

питань запобігання та 

протидії домашньому 

насильству та/або 

насильству за ознакою 

статі 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; відділ 

культури Олевської міської ради;КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради; 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради; управління праці та соціального захисту населення 

Олевської райдержадміністрації(за згодою);служба у 

справах дітей Олевської райдержадмінстрацій (за 

згодою); Олевське відділення поліції Коростенського 

відділення поліції ГУНП в Житомирської області (за 

згодою) 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Надання комплексної 

допомоги особам, які 

постраждали від 

домашнього насильства 

та/ або насильства за 

ознакою статі та 

звернулись за допомогою 

до відповідних органів, 

установ, організацій. 

2) створення та 

забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які 

постраждали від 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі 

2020 рік Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; управління 

праці та соціального захисту населення Олевської 

райдержадміністрації(за згодою) 

 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Створення дієвих 

механізмів допомоги та 

захисту осіб, які 

постраждали від 

домашнього 

насильства та/або 

насильства за ознакою 

статі 

ІІ. Протидія торгівлі людьми 



2.

1. 

Підвищення 

рівня 

обізнаності 

суспільства 

щодо явища 

торгівлі 

людьми 

 

1) виготовлення та 

розміщення 

інформаційної 

продукції з питань 

протидії торгівлі 

людьми, спрямованої 

на поширення серед 

населення інформації 

щодо ризиків 

потрапляння в 

ситуації торгівлі 

людьми 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; 

відділ культури Олевської міської ради; КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради; КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради; управління праці та 

соціального захисту населення Олевської 

райдержадміністрації(за згодою);служба у справах 

дітей Олевської райдержадмінстрацій (за згодою); 

Олевське відділення поліції Коростенського відділення 

поліції ГУНП в Житомирської області (за згодою) 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності 

громадськості щодо 

видів торгівлі людьми 

та передбаченої 

законодавством 

допомоги особам, які 

постраждали від 

торгівлі людьми. 

2) проведення тижня 

правових знань 

«Скажи «НІ» 

сучасному рабству!» 

для учнівської 

молоді 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; 

відділ культури Олевської міської ради;управління 

праці та соціального захисту населення Олевської 

райдержадміністрації(за згодою);служба у справах 

дітей Олевської райдержадмінстрацій (за згодою); 

Олевське відділення поліції Коростенського відділення 

поліції ГУНП в Житомирської області (за згодою) 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнівської 

молоді щодо явища 

торгівлі людьми та 

заходів безпеки. 

 

 

  3) проведення акції 

«Здобич 

контрабандистів» 

 

2020 рік КУ «Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради»; управління праці та 

соціального захисту населення Олевської 

райдержадміністрації(за згодою);служба у справах 

дітей Олевської райдержадмінстрацій (за згодою); 

Олевське відділення поліції Коростенського відділення 

поліції ГУНП в Житомирської області (за згодою) 

 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Учасники акції 

отримують комплексні 

знання про явище 

торгівлі людьми, заходи 

безпеки; дізнаються 

куди звертатися за 

допомогою у разі 

необхідності та про 

передбачену 

законодавством України 



допомогу для осіб, які 

стали жертвами торгівлі 

людьми. 

4) відзначення 

Всесвітнього дня 

протидії торгівлі 

людьми (30 липня) 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; 

управління праці та соціального захисту населення 

Олевської райдержадміністрації(за згодою);служба у 

справах дітей Олевської райдержадмінстрацій (за 

згодою); Олевське відділення поліції Коростенського 

відділення поліції ГУНП в Житомирської області (за 

згодою) 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності суспільства 

щодо явища торгівлі 

людьми та заходів 

безпеки; ідентифікація 

осіб, які стали жертвами 

торгівлі людьми. 

 

  5) відзначення 

Європейського дня 

боротьби з торгівлею 

людьми (18 жовтня) 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; 

управління праці та соціального захисту населення 

Олевської райдержадміністрації(за згодою);служба у 

справах дітей Олевськоїрайдержадмінстрацій (за 

згодою); Олевське відділення поліції Коростенського 

відділення поліції ГУНП в Житомирської області (за 

згодою) 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності суспільства 

щодо явища торгівлі 

людьми та заходів 

безпеки; ідентифікація 

осіб, які стали жертвами 

торгівлі людьми. 

 



6) взяття участі у 

засіданнях круглих 

столів, брифінгів, 

акцій, семінарів тощо 

спрямованих на 

підвищення рівня 

обізнаності 

населення щодо 

протидії торгівлі 

людьми 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; 

відділ культури Олевської міської ради; управління 

праці та соціального захисту населення Олевської 

райдержадміністрації(за згодою);служба у справах 

дітей Олевської райдержадмінстрацій (за згодою); 

Олевське відділення поліції Коростенського відділення 

поліції ГУНП в Житомирської області (за згодою) 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності суспільства 

щодо явища торгівлі 

людьми та заходів 

безпеки; ідентифікація 

осіб, які стали жертвами 

торгівлі людьми. 

 

2.

3. 

Первинна 

профілактика 

торгівлі 

людьми 

1) ідентифікація осіб, 

які постраждали від 

торгівлі людьми, у 

тому числі серед 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

національних 

меншин 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; 

відділ культури Олевської міської ради; КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради; КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради; управління праці та 

соціального захисту населення Олевської 

райдержадміністрації(за згодою);служба у справах 

дітей Олевської 

райдержадмінстрацій (за згодою); Олевське відділення 

поліції Коростенського відділення поліції ГУНП в 

Житомирської області (за згодою) 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Збільшення кількості 

ідентифікованих осіб, 

які постраждали від 

торгівлі людьми серед 

внутрішньо 

переміщених осіб 

  2) участь у навчанні 

фахівців, які можуть 

контактувати з 

особами,постраждал

ими від торгівлі 

людьми, щодо 

ідентифікації та 

механізму взаємодії 

суб’єктів, 

2020 рік Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради» 

 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Збільшення кількості 

ідентифікованих осіб, 

які постраждали від 

торгівлі людьми та 

потребують допомоги. 



які проводять заходи 

у сфері протидії 

торгівлі людьми 

2.

4. 

Захист та 

допомога 

постраждалим 

від торгівлі 

людьми 

1) посилення 

співпраці з 

правоохоронними 

органами, органами 

виконавчої влади, 

місцевого 

самоврядування та 

соціальних служб з 

питань протидії 

торгівлі людьми та 

перенаправлення осіб, 

які постраждали від 

торгівлі людьми 

2020 рік Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; 

управління праці та соціального захисту населення 

Олевської райдержадміністрації(за згодою); Олевське 

відділення поліції Коростенського відділення поліції 

ГУНП в Житомирської області (за згодою) 

 У межах 

фінансових 

ресурсів 

Охоплення більшої 

кількості осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми та 

потребують допомоги. 

2) надання особам, які 

постраждали від 

торгівлі людьми, 

безоплатної медичної, 

психологічної, 

правової, соціальної та 

іншої допомоги, 

сприяння їх 

працевлаштуванню та 

забезпечення реалізації 

права на освіту та 

професійну підготовку 

тощо 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради; 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради; КУ «Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді Олевської міської ради»; управління праці та 

соціального захисту населення Олевської 

райдержадміністрації(за згодою);Олевська районна 

філія Житомирського обласного центру зайнятості (за 

згодою); Олевське бюро правової допомоги (за згодою) 

 У межах 

фінансових 

можливосте

й 

Надання допомоги 

особам, які постраждали 

від торгівлі людьми. 

2.

5. 

Здійснення 

моніторинг 

у сфері 

1) здійснення 

моніторингу стану 

виконання 

2020 рік Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради»; 

Район

ний 

бюдж

У межах 

фінансових 

можливосте

Покращення якості 

надання допомоги, 

передбаченої 



протидії 

торгівлі 

людьми 

законодавства у 

сфері протидії 

торгівлі людьми 

управління праці та соціального захисту населення 

Олевської райдержадміністрації(за згодою);служба у 

справах дітей Олевської; райдержадмінстрацій (за 

згодою);Олевська районна філія Житомирського 

обласного центру зайнятості (за згодою); 

Олевське відділення поліції Коростенського відділення 

поліції ГУНП в Житомирської області (за згодою); 

Олевський районний сектор Державної міграційної 

служби України в Житомирській області (за згодою). 

ет, 

бюдж

ети 

сільсь

ких 

рад 

й законодавством України 

для осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми. 
 



   

 

    

 
VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль з виконання заходів Програми здійснює Олевська 

міська рада, шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками 

Програми. 

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному 

виконавцю до 10 лютого 2021 року. 

Відповідальний виконавець Програми до 25 лютого 2021 року подає до 

Олевської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання. 

 

 

 

Секретар ради                                                                              Віталій ШЕЙКО  



                                             
        

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

 

Про внесення змін у  рішення  
Олевської міської ради 

 

 З метою виправлення технічних помилок: 

- у рішенні ХLІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 04.07.2019 

року № 1167 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних 

ділянок» стосовно ******; 

- у рішенні ХLVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

06.12.2019 року № 1397 «Про затвердження додаткового списку до 

розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних 

ділянок» стосовно ******, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 118, 

119, 120, 121, 131 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень Земельного 

кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50, 56 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Внести  зміни у рішення та додатковий список до рішення ХLІІ  сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 04.07.2019 року № 1167  «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 



ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок», а саме: 

- «У пункті 2. розділу «№ паю» Додаткового списку до розподілу земельних 

часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

реформованого КСП «Кишинський» на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області, цифри «424» після слів «кормові 

угіддя» змінити на цифри «367»: 
Додатковий список 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Кишинський» 

на території Олевської міської ради Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-367, 

кормові 

угіддя – 

367 

 

- « у пункт 6. рішення додати слова та цифри  « - кадастровий номер 

1824484000:03:000:0493.»; 

- «пункт 9. рішення викласти у новій редакції, а саме: 

« 9. Виділити в натурі ******земельні ділянки загальною площею 1,8236 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,4450 га, кадастровий 

номер1824484000:13:000:0555; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 

0,3786 га, кадастровий номер 1824484000:03:000:0493. ». 

2. Внести  зміни у рішення та додатковий список до рішення ХLVІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 06.12.2019 року № 1397 «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок», а саме: 

- «пункт 20. рішення викласти у новій редакції, а саме: 

«20. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3437 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,7842 га, кадастровий 

номер1824483200:03:000:0538; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 

0,5595 га, кадастровий номер1824483200:03:000:0710.». 

- «У пункті 1. розділу «№ паю» Додаткового списку до розподілу земельних 

часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

реформованого КСП «Уборть» на території Олевської міської ради Олевського 

району Житомирської області, цифри «289» після слів «кормові угіддя» змінити 

на цифри «288»: 

 



Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Уборть» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-289, 

кормові 

угіддя – 

288 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія                    VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про внесення змін до договору 

та заміну сторони у договорі  

оренди земельної ділянки 

комунальної власності 

 

          Розглянувши заяву ******, який проживає за адресою: вул. ******, 1-б, 

с.Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська область  та договір оренди землі 

укладений між Лопатицькою сільською радою та ******, стосовно земельної 

ділянки кадастровий номер 1824485301:03:033:0006, керуючись п.34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 

83,90,93,117,124 Земельного кодексу України, ст.374 Цивільного кодексу 

України, ст.ст. 4, 33 Закону України «Про оренду землі», рішенням І сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 17.01.2017 року № 11 «Про 

реорганізацію сільських (селищних) рад, що об’єдналися та входять до складу 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади». враховуючи висновок 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки (площею 0,08 

га кадастровий номер1824485301:03:033:0006) від 30 березня 2015 р. шляхом 

укладання додаткової угоди про заміну сторони в договорі, а саме:  

- замінити орендодавця «Лопатицьку сільську раду Олевського району 

Житомирської області» на «Олевську міську раду Житомирської області». 

1.2. Поновити термін дії договору оренди землі  на 5 років земельної ділянки 

комунальної власності, яка розташована за адресою: вул.Гагаріна, 59-б, 
с.Лопатичі, Олевський район, Житомирська область, загальною площею 800 

м
2
, кадастровий номер1824485301:03:033:0006 земельної ділянки, укладений 

30 березня 2015 р. між Лопатицькою сільською радою та ******. 

1.3. Внести зміни до договору оренди землі від 30 березня 2015 р. шляхом 

викладення п.1. розділу «Предмет договору», п.5. розділу «Об’єкт оренди», 

п.8. «Строк дії договору», п. 9. п.10. п.11. п.14. розділу «Орендна плата»,  

п.16.розділу «Умови використання земельної ділянки», п.28, п.29. розділу 



«Інші права та обов’язки сторін», розділ «Реквізити сторін» у новій редакції, 

згідно додатку. 

1.4.Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди 

земельної ділянки від 30 березня 2015 р. набуваються у повному обсязі з 

моменту підписання додаткової угоди до договору оренди та її державної 

реєстрації. 

1.5.Орендарю ******в місячний термін звернутися з додатковою угодою до 

договору оренди від 30 березня 2015  року для проведення державної 

реєстрації. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та  постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК         



                                                    
                                           Додаток 

                                                                                                              до рішення ХLІХ сесії Олевської міської ради            

                                                                                                              VІІ скликання від 16.01.2020 року №     

                                                                                                             «Про внесення змін до договору та заміну                   

                                                                                                              сторони у договорі оренди земельної ділянки 

                                                                                                              комунальної власності » 

 

 
                                                                                      Додаткова угода  

 

                                                        До договору оренди земельної ділянки від 30.03.2015 р. 

                                                                 ( кадастровий номер 1824485301:03:033:0006). 

 

м. Олевськ 

                                                                                                                                                     «          »________________2020 р. 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ Олевська міська рада Житомирської області в особі міського голови Омельчука Олега 

Васильовича, діючого на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одною боку, та 

ОРЕНДАР ******з другого боку, які разом іменуються «СТОРОНИ», враховуючи, що відповідно до рішення І 

сесії VІІІ скликання Олевської міської ради № 11 від 17.01.2017 року «Про реорганізацію сільських (селищних) 

рад, що об’єдналися та входять до складу Олевської міської об’єднаної територіальної громади», Олевська 

міська рада є правонаступником активів та пасивів, всіх майнових прав та обов’язків Лопатицької сільської 

ради, уклали цю Додаткову угоду про наступне: 

1. В преамбулі та у тексті укладеного договору «Лопатицьку сільську раду Олевського району Житомирської 

області, код ЄДРПОУ 04343607» в усіх відмінках замінити на «Олевську міську раду Житомирської області, код 

ЄДРПОУ 04343470». 

2. п.1 розділу «Предмет договору» викласти у новій редакції: 

«1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку   для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 

                                                                            (цільове призначення)  

       з кадастровим номером  1824485301:03:033:0006, яка розташована за адресою: Житомирська область, Олевський район, 

с.Лопатичі, вулиця Гагаріна, 59-б. 

                                                                        (місцезнаходження) » ; 

3. п.5. розділу «Об’єкт оренди» викласти у новій редакції: 

 «5. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 242182,75 гривень(двісті сорок дві тисячі сто вісімдесят 

дві грн.75 коп.). »; 

4. п.8. розділу «Строк дії договору» викласти у новій редакції: 

    «8. Договір укладено на п’ять років до 01 лютого 2025 року. Після закінчення строку дії договору орендар має 

переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення 

строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.»;  

5. п.9. п.10. п.11. п.14. розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції: 

  «9. Орендна плата вноситься орендарем: у грошовій формі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, площею 800 м2 , що становить 29061 грн. 93 коп.(двадцять дев’ять тисяч шістдесят одна гривня 93 копійки) на 

рік.; 

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється з урахуванням (без 

урахування) індексації. 

    ------------------------------------- 

             (непотрібне закреслити) 

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з 

урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими 

Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи 

продовження його дії. 

11. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно в розмірі 1/12 частини річної орендної плати не пізніше 30 числа 

наступного за звітним місяцем. 

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором  стягується пеня у розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку України.»;. 

 

6. п.16. розділу «Умови використання земельної ділянки» викласти у новій редакції: 

«16. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.». 

7. п.28. п.29. розділу «Інші права та обов’язки сторін» викласти у новій редакції: 

«28.Права орендодавця: вимагати від орендаря 

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням згідно з цим договором; 

- своєчасного внесення орендної плати; 

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості грунтів, додержання державних 

стандартів, норм і правил, в тому числі місцевих правил забудови населених пунктів. 

29. Обов'язки орендодавця:   

- передати в користування земельну ділянку в стані, що відповідає умовам цього договору; 



- забезпечити відповідно до закону права третіх осіб; 

- не вчиняти дій, які б перешкоджати орендарю користуватися земельною ділянкою; 

- попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання 

можуть спричиняти екологічно небезпечні наслідки для довкілля, або призвести до погіршення стану самого об’єкта 

оренди. 

Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі".».  

8. У розділі Договору «Реквізити сторін» реквізити орендодавця викласти у новій редакції:  

«Орендодавець:  Олевська міська рада, вул.Володимирська,2, м.Олевськ Житомирської області, р/р 

158999980000033219815006741 , МФО 899998, код ЄДРПОУ 04343470, код платежу 18010900, банк УК в Олевському 

районі-ОТГ, м.Олевськ. 

Орендар: Нагорний Віталій Юрійович, місце знаходження, адреса:Житомирська область, Олевський р-н, с.Лопатичі, 

вул.Лесі Українки, 1-б, ідентифікаційний код: 3262520953». 

9.Всі інші умови укладеного Договору, залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 

10. Ця Додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від  30 березня 2015 р. , набирає чинності з моменту її 

підписання Сторонами та її державної реєстрації. 

11.Угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. 

                                                              

                                                                                       Реквізити сторін 

Орендодавець  

 Олевська міська рада 

 вул. Володимирська, 2    

 м. Олевськ Житомирської області 

 р/р 158999980000033219815006741 

    МФО 899998, 

 ік 37937308, 

    код платежу 18010900 

    банк УК в Олевському районі-ОТГ  м.Олевськ 

Орендар  

******паспорт ******виданий Олевським РВ УМВС 

України в Житомирській області  

12.03. 2006 року.  

місце знаходження, адреса:Житомирська область,  

 Олевський р-н, с.Лопатичі,, вул. ******,1-б 

ідентифікаційний номер: 3262520953 

 

                                               

                                                                                         Підписи сторін 

Орендодавець 

_____________________________  

         М. П. (за наявності печатки)  

  

Орендар 

_________________________________ 

М. П. (за наявності печатки)  

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



                                                             

                                             
        

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про погодження щодо надання Головним 

управлінням Держгеокадастру у Житомирській 

області дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

 

Розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру у 

Житомирській області № 18-6-0.334-8918/2-19 від 20.12.2019 року про 

погодження або відмову у погодженні щодо надання Головним управлінням 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, керуючись постановою КМУ від 07.06.2017 р. № 413 «Деякі питання 

удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження 

ними», розпорядженням КМУ від 31.01.2018 р.№ 60-р «Питання передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних громад», ст. 26 Закону 

України   «Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Погодити громадянину ******, який проживає за адресою: проспект ******, 

30 А, кв.24, м.Київ, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,89 га для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована біля земельної ділянки 

кадастровий номер 1824482400:01:000:0020, за межами населених пунктів 

Олевської об’єднаної територіальної громади Олевського району. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Біленець Н. І. та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК   

 

                                                             



                                                                                                               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія                          VІІ скликання

  

від 16.01.2020 року 

 

Про розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди 

 

      Розглянувши заяву ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ЮРІЇВСЬКЕ - 2», 

зареєстрованого адресою: урочище «Дельона», с.Юрове, Олевський район 

Житомирська область, щодо зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди земельної ділянки комунальної власності, 

керуючись ст. 12, 95, 96, Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25,50 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «ЮРІЇВСЬКЕ - 2»,  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди, кадастровий номер 1824488000:05:000:0358, 

загальною площею 3,782 га,  розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населеного пункту с.Юрове із цільового 

призначення землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ) на цільове призначення для 

ведення фермерського господарства (Код 01.02 за КВЦПЗ). 

2.ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «ЮРІЇВСЬКЕ - 2»,   звернутися до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню 

документації із землеустрою. 

3.ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «ЮРІЇВСЬКЕ - 2» проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення, погоджений у встановленому законодавством порядку 

подати на чергову сесію міської ради для затвердження. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин Біленець Н. І. та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

        

Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності  

 

Розглянувши заяви громадян щодо  відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарсва, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 

118,119,121,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 8,20, 22, 25,50 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам (згідно додатку) на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ),  розташованих на території Олевської 

міської ради Олевського району за межами населених пунктів із земель запасу 

(Код 16.00 за КВЦПЗ). 

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності, погоджені у встановленому 

законодавством  порядку подати на чергову сесію міської ради для 

затвердження. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова           Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

  



                                                                                  Додаток 
до рішення ХLІХ сесії міської ради  VІІ скликання 

від 16.01.2020 №   «Про розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності»  

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   проєтів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель запасу 

 ( коду 16.00 за КВЦПЗ). 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,ім’я,  по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** ****** 0,2000 1824487200:12:000:0547 

2 ****** ****** ****** 0,4400 1824487200:12:000:0539 

3 ****** ****** ****** 0,2500 1824487200:12:000:0545 

4 ****** ****** ****** 0,2000 1824487200:12:000:0548 

5. ****** ****** ****** 0,2000 1824487200:12:000:0542 

6 ****** ****** ****** 0,2000 1824487200:12:000:0543 

    

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин                                                 Наталія Біленець  



                                                   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок 

 

      Розглянувши заяви громадян, керуючись пунктами 9,16,17 Розділу 10 

Перехідних положень Земельного кодексу України, статей 26,55 Закону 

України «Про землеустрій», статей 1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)» 50м..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Кишинський» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

2. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Перемога» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

3. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Уборть» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

4. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 



КСП «ім.Шевченка» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

5. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Майдан» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

6.Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної  документації із землеустрою 

щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів відповідно до додаткового 

списку. 

7. Звернутись з клопотанням до Олевської РДА щодо припинення дії договорів 

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0880; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0879; 

- кадастровий номер1824483200:03:000:0705; 

- кадастровий номер1824483200:03:000:0572; 

- кадастровий номер1824483200:03:000:0693; 

- кадастровий номер1824483200:03:000:0561; 

- кадастровий номер 1824485600:08:000:0015; 

- кадастровий номер1824485600:08:000:0016; 

- кадастровий номер1824485600:10:000:0150. 

8. Припинити дію договорів оренди землі від 17 вересня 2019 року укладених 

Олевською міською радою з ТОВ «АКРІС-ГРУП», код ЄДРПОУ 41838145, 

стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824481600:06:000:0316, загальною площею 1,1784 га; 

- кадастровий номер1824481600:04:000:0859, загальною площею 0,7152 га; 

- кадастровий номер1824481600:06:000:0346, загальною площею 1,1547 га; 

- кадастровий номер1824481600:04:000:0863, загальною площею 0,7153 га; 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Жубровицької сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією 

права власності на земельну ділянку. 

9. Виділити ******в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 1, 0376 га, 

кадастровий номер1824484000:08:000:0880. 

10. Виділити ******в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 1, 0375 га, 

кадастровий номер1824484000:08:000:0879. 

11. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3084 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,7488 га, 

кадастровий номер1824483200:03:000:0572; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,5596 га, кадастровий номер1824483200:03:000:0705. 



12. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,4671 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5922 га, 

кадастровий номер1824483200:03:000:0693; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,8749 га, кадастровий номер1824483200:03:000:0561. 

13. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,8936 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,1784 га, 

кадастровий номер1824481600:06:000:0316; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,7152 га, кадастровий номер1824481600:04:000:0859. 

14. Виділити ******в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 2,0260 га, 

кадастровий номер1824485600:08:000:0015. 

15. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 4,2814 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,7746 га, 

кадастровий номер1824485600:08:000:0016; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 2,5068 га, кадастровий номер1824485600:10:000:0150. 

16. Виділити ******в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,26 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 1,5447 га, 

кадастровий номер1824481600:06:000:0346; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,7153 га, кадастровий номер1824481600:04:000:0863. 

17.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

  

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



    
                                                                                       Додаток 
                                                                                                           до рішення  ХLІХ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 16.01.2020 року №    

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

                                                                                                       на земельну частку (пай) та надання дозволу на 

                                                                                                       виготовлення технічної документації із 

                                                                                                       землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

                                                                                                       меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

                                                                                                       для ведення товарного сільськогосподарського  

                                                                                                       виробництва та виділення в натурі земельних   

                                                                                                       ділянок» 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Кишинський» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,53ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-677, 

кормові 

угіддя – 

717 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-676, 

кормові 

угіддя – 

716 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Перемога» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-150, 

542, 

кормові 

угіддя – 

200 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 



 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Уборть» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-541,  

кормові 

угіддя – 

228 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-388,  

кормові 

угіддя – 

207 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Перемога» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-150, 

542, 

кормові 

угіддя – 

200 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «ім..Шевченка» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-1, 

кормові 

угіддя – 

800 



2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-16, 

кормові 

угіддя – 

807 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 
Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Майдан» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-122,  

кормові 

угіддя – 

130 

2. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-123,  

кормові 

угіддя – 

134 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

для ведення особистого селянського господарства.  

 
 

Розглянувши заяви: 

- ******, проживає за адресою: в/ч А 3438,  

с. К******, Комінтернівського р-ну, Одеської обл.; 

- ******, проживає за адресою: в/ч А 3438,  

с. ******, Комінтернівського р-ну, Одеської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул.П******,28,кв.83, смт. Коцюбинське, 

Київської обл. про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 

Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України 

«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ), із земель житлової забудови та для ведення особистого 

селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) із земель 

сільськогосподарського призначення. 



2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою.   

3. Громадянам, згідно додатку,  проєкти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4.Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова         Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 
                                                                             Додаток 

до рішення ХLІХ сесії міської ради  VІІ скликання 

від 16.01.2020 № «Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого 

селянського господарства»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 

селянського господарства. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для ведення 

особистого 

селянського господ 

царства, га 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ****** ****** ****** 2,0000 - 2,0000 

2 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 

3 ****** ****** ****** 2,0000 - 2,0000 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



 

                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

під кладовище з метою отримання її в постійне користування 

  

        Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛЕВСЬК-

РЕСУРСІНВЕСТ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 41531867 

зареєстрованого за адресою: вул. Свято-Миколаївська,4, м.Олевськ, Олевський 

район, Житомирська область про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки під кладовище з метою 

отримання її у постійне користування, керуючись ст.ст. 12,92, 122, 123 

Земельного кодексу України, Закону України  «Про землеустрій», ст.ст.8, 23 

Закону України "Про поховання та похоронну справу"  ст. 26 Закону України   

«Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи висновок постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЛЕВСЬК-

РЕСУРСІНВЕСТ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією що має відповідний дозвіл, на 

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки (для 

організації та обслуговування кладовища),  орієнтовною площею 5,7 га з метою 

отримання її в постійне користування, землі загального користування (Код 

18.00 за КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради 

Олевського району за межами населених пунктів. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЛЕВСЬК-РЕСУРСІНВЕСТ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ виготовлений проект землеустрою в місячний 

термін подати  на затвердження до міської ради 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяви: 

- ТОВ «АГРОУСПІХ 1», ЄДРПОУ 39320297, зареєстрованого за 

адресою: вул.Житомирська,55, с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська 

область; 

- ******, який проживає за адресою: вул. ******,5, с.Кишин, Олевський 

р-н, Житомирська обл.; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,18, с.Кам’янка, 

Олевський р-н, Житомирська обл. про припинення дії договорів оренди 

землі та з метою виправленням технічної помилки, керуючись пунктом 

32 Договору оренди землі, ст.ст. 31,32 Закону України «Про оренду 

землі», ст.1285 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договорів оренди землі від 01 березня 2019 року, згідно 

додатку, укладених Олевською міською радою з ТОВ «АГРОУСПІХ 1», код 

ЄДРПОУ 39320297, стосовно земельних ділянок, розташованих на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населених пунктів, за 

згодою сторін. 

2. Припинити дію договорів оренди землі від 04 вересня 2019 року укладених 

Олевською міською радою з ТОВ «Олевськ Агро», код ЄДРПОУ 40117088, 

стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824483600:03:000:0063 загальною площею 0,8341 га; 

- кадастровий номер 1824483600:09:000:0187 загальною площею 0,6802 га, 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Кам’янської сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини 

спадкоємцем. 

3. Припинити дію договорів оренди землі від 05 червня 2019 року укладених 

Олевською міською радою з ТОВ «Лугинська Зернова Компанія», код ЄДРПОУ 

41519813, стосовно земельних ділянок: 



- кадастровий номер 1824484000:06:000:0134 загальною площею 0,2787 га; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0585 загальною площею 0,9248 га; 

- кадастровий номер 1824484000:13:000:0113 загальною площею 0,3160 га, 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Кишинської сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини 

спадкоємцем. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

                                                                                                                  Додаток 

                                                                                                               до рішення ХLІХ сесії Олевської міської    

                                                                                                               ради VІІ скликання від  16.01.2019 року               

                                                                                                               №           «Про припинення дії договорів   

                                                                                                               оренди землі»  

 

 

№ п/п Кадастровий номер Площа земельної ділянки Дата укладання договору 

1 1824484000:08:000:0245 0,3027 01.03.2019 

2 1824484000:08:000:0180 0,3103 01.03.2019 

3 1824484000:08:000:0179 0,3108 01.03.2019 

4 1824484000:08:000:0177 0,3103 01.03.2019 

5 1824484000:08:000:0176 0,3104 01.03.2019 

6 1824484000:08:000:0292 0,3103 01.03.2019 

7 1824484000:08:000:0291 0,3103 01.03.2019 

8 1824484000:08:000:0230 0,3163 01.03.2019 

9 1824484000:08:000:0236 0,3104 01.03.2019 

10 1824484000:08:000:0242 0,3104 01.03.2019 

11 1824484000:08:000:0248 0,2794 01.03.2019 

12 1824484000:08:000:0260 0,3103 01.03.2019 

13 1824484000:08:000:0261 0,3103 01.03.2019 

14 1824484000:08:000:0275 0,3103 01.03.2019 

15 1824484000:08:000:0276 0,3073 01.03.2019 



16 1824484000:08:000:0277 0,306 01.03.2019 

17 1824484000:08:000:0279 0,2738 01.03.2019 

18 1824484000:08:000:0181 0,3103 01.03.2019 

19 1824484000:08:000:0175 0,3103 01.03.2019 

20 1824484000:03:000:0258 0,9248 01.03.2019 

21 1824484000:03:000:0250 0,9247 01.03.2019 

22 1824484000:08:000:0466 1,0374 01.03.2019 

23 1824484000:08:000:0465 1,0376 01.03.2019 

24 1824484000:03:000:0063 1,078 01.03.2019 

25 1824484000:03:000:0035 0,9246 01.03.2019 

26 1824484000:03:000:0025 1,0044 01.03.2019 

27 1824484000:03:000:0246 0,9248 01.03.2019 

28 1824484000:03:000:0034 0,9386 01.03.2019 

29 1824484000:03:000:0275 0,9248 01.03.2019 

30 1824484000:03:000:0261 0,9247 01.03.2019 

31 1824484000:03:000:0263 0,9247 01.03.2019 

32 1824484000:08:000:0297 0,3103 01.03.2019 

33 1824484000:08:000:0281 0,3103 01.03.2019 

34 1824484000:08:000:0282 0,3103 01.03.2019 

35 1814484000:08:000:0283 0,3103 01.03.2019 

36 1824484000:08:000:0284 0,3046 01.03.2019 

37 1824484000:08:000:0285 0,2863 01.03.2019 

38 1824484000:08:000:0286 0,2882 01.03.2019 

39 1824484000:08:000:0287 0,2949 01.03.2019 

40 1824484000:08:000:0288 0,3 01.03.2019 

41 1824484000:08:000:0289 0,301 01.03.2019 

42 1824484000:03:000:0276 0,9248 01.03.2019 

43 1824484000:08:000:0479 1,0332 01.03.2019 



44 1824484000:08:000:0174 0,3099 01.03.2019 

45 1824484000:08:000:0294 0,3103 01.03.2019 

46 1824484000:08:000:0213 0,3103 01.03.2019 

47 1824484000:08:000:0232 0,3024 01.03.2019 

48 1824484000:08:000:0296 0,3103 01.03.2019 

49 1824484000:08:000:0295 0,3103 01.03.2019 

50 1824484000:03:000:0024 0,9645 01.03.2019 

51 1824484000:03:000:0023 0,9276 01.03.2019 

52 1824484000:03:000:0022 0,9247 01.03.2019 

53 1824484000:08:000:0127 0,9465 01.03.2019 

54 1824484000:08:000:0128 0,9825 01.03.2019 

55 1824484000:08:000:0133 0,6154 01.03.2019 

56 1824484000:08:000:0137 0,9303 01.03.2019 

57 1824484000:08:000:0168 0,9477 01.03.2019 

58 1824484000:08:000:0167 0,9428 01.03.2019 

59 1824484000:08:000:0131 1,0108 01.03.2019 

60 1824484000:03:000:0048 0,9542 01.03.2019 

61 1824484000:03:000:0064 1,0935 01.03.2019 

62 1824484000:08:000:0476 1,0695 01.03.2019 

63 1824484000:08:000:0293 0,3103 01.03.2019 

64 1824484000:03:000:0277 0,9248 01.03.2019 

65 1824484000:03:000:0278 0,9248 01.03.2019 

66 1824484000:08:000:0235 0,2955 01.03.2019 

67 1824484000:03:000:0260 0,9247 01.03.2019 

68 1824486400:06:000:0052 0,9589 01.03.2019 

69 1824486400:05:000:0098 0,78 01.03.2019 

70 1824486400:05:000:0027 0,9026 01.03.2019 

71 1824486400:05:000:0049 0,8915 01.03.2019 



72 1824486400:05:000:0058 0,9103 01.03.2019 

73 1824486400:05:000:0074 0,9118 01.03.2019 

74 1824486400:05:000:0069 0,936 01.03.2019 

75 1824486400:05:000:0041 0,9224 01.03.2019 

76 1824486400:05:000:0043 0,9229 01.03.2019 

77 1824486400:06:000:0022 0,9728 01.03.2019 

78 1824486400:06:000:0015 0,9634 01.03.2019 

79 1824486400:06:000:0010 0,9428 01.03.2019 

80 1824486400:08:000:0039 0,9319 01.03.2019 

81 1824486400:03:000:0061 0,8387 01.03.2019 

82 1824486400:08:000:0028 0,9165 01.03.2019 

83 1824486400:08:000:0007 0,9931 01.03.2019 

84 1824484000:08:000:0254 0,2842 01.03.2019 

 54,8869  

 

Начальник управління земельних відносин                                                 Наталія Біленець  



                                                   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про укладання договору про підготовку лотів 

до продажу на земельних торгах (аукціоні)  

та надання дозволу на виготовлення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

призначених для продажу права оренди 

на земельних торгах у формі аукціону 

 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах та поповнення міського бюджету, враховуючи 

інвестиційну привабливість земельних ділянок, відповідно до статей 12, 83, 

122, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону «Про оренду землі», 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень», ст.135, 136 Земельного кодексу України, керуючись п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір про підготовку лотів до продажу на земельних торгах 

(аукціоні) та проведення земельних торгів (аукціону) з Житомирською 

товарною агропромисловою біржею (Виконавець). 

2. Надати дозвіл Виконавцю земельних торгів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) з метою продажу 

права оренди на земельних торгах (аукціоні), розташованих на території 

Олевської міської ради Житомирської області, за межами населених пунктів, 

згідно додатку. 

3. Розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок подати 

на затвердження чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

  

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 



 
Додаток  

до рішення ХLІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 16.01.2020 року №  «Про 

укладання договору про підготовку лотів до 

продажу на земельних торгах (аукціоні) та 

надання дозволу на виготовлення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

призначених для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону»  

 

 

Перелік 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Олевської 

міської ради Житомирської області щодо яких надано дозвіл на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою продажу права оренди на 

земельних торгах (аукціоні)  

п/п Місце розташування 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки               

(код КВЦПЗ) 

Площа, га Кадастровий номер 
Термін 

оренди 

1 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Лопатичі 

Землі запасу 

(16.00) 
1,3688 1824485300:05:000:0727 7 років 

2 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Лопатичі 

Землі запасу 

(16.00) 
3,0593 1824485300:02:000:0115 7 років 

3 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Лопатичі 

Землі запасу 

(16.00) 
2,734 1824485300:04:000:0145 7 років 

4 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Лопатичі 

Землі запасу 

(16.00) 
1,5032 1824485300:02:000:0114 7 років 

5 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Стовпинка 

Землі запасу 

(16.00) 
10,9953 1824486400:08:000:0058 7 років 

6 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Стовпинка 

Землі запасу 

(16.00) 
11,2545 1824486400:09:000:0048 7 років 

7 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Стовпинка 

Землі запасу 

(16.00) 
4,6223 1824486400:06:000:0065 7 років 

8 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Стовпинка 

Землі запасу 

(16.00) 
19,0182 1824486400:08:000:0063 7 років 



9 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Стовпинка 

Землі запасу 

(16.00) 
15,0085 1824486400:09:000:0049 7 років 

10 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Стовпинка 

Землі запасу 

(16.00) 
12,5928 1824486400:06:000:0066 7 років 

11 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Зольня 

Землі резервного 

фонду (17.00) 
4,6479 1824482800:10:000:0014 7 років 

12 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Зольня 

Землі резервного 

фонду (17.00) 
20,9154 1824482800:08:000:0193 7 років 

13 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Зольня 

Землі запасу 

(16.00) 
18,6225 1824482800:07:000:0119 7 років 

14 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Майдан 

Землі резервного 

фонду (17.00) 
15,8 1824485600:03:000:0174 7 років 

15 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Майдан 

Землі запасу 

(16.00) 
7,2884 1824485600:02:000:0065 7 років 

16 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів) с.Майдан 

Землі запасу 

(16.00) 
11,2767 1824485600:10:000:0553 7 років 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про надання  дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки  

 

Розглянувши заяву ******, який проживає за адресою: вул. ******, 60, 

с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська обл. про надання дозволу на 

виготовлення звіту про експертну грошову оцінку на земельну ділянку 

комунальної власності несільськогосподарського призначення керуючись  ст. 

ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку 

земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл ****** на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,7678 га, з 

метою надання у власність шляхом викупу для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ)  розташованої за 

адресою: вул. ******,72-а, с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824484001:11:006:0022. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Біленець Н. І. та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності  

 

 У зв’язку з необхідністю поділу земельних ділянок комунальної 

власності, розташованих на території Олевської міської ради, керуючись   ст. 

12, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 

22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824482400:08:000:0250 загальною площею 22,5435 га, 

землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської 

міської ради Олевського району за межами  населеного пункту с.Замисловичі, 

на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 21,0435 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 1,5 га. 

2.Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин Біленець Н. І. та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про продаж (викуп) земельної ділянки 

комунальної власності на земельних торгах 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

 

Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

зареєстрованої за адресою: м.Житомир, проспект Незалежності, 91/1  про 

затвердження звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки 

керуючись ст. ст. 12, 127, 134-137 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оцінку 

земель» та враховуючи рекомендації  постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

загальною площею 0,0430 га, що знаходиться за адресою: вул. Житомирська, 

64-в, с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий номер 

1824484001:11:006:0048  з метою продажу (викупу) на земельних торгах в сумі 

10612 грн. 00 коп. (десять тисяч шістсот дванадцять гривень 00 коп.) з 

розрахунку 24,68 грн. (двадцять чотири  грн. 68 коп.) за 1 кв. м. 

2. Затвердити стартову ціну продажу лоту у розмірі 10612 грн. 00 коп. (десять 

тисяч шістсот дванадцять гривень 00 коп.)  

3. Встановити крок земельних торгів у розмірі 5% від стартової ціни продажу 

лота, що становить 530,60 грн. (п’ятсот тридцять грн.60 коп.). 

4. Визначити Виконавцем земельних торгів Житомирську товарну 

агропромислову біржу та доручити міському голові від імені Організатора  

(міської ради) укласти з Виконавцем договір на проведення земельних торгів з 

умовою оплати послуг Виконавця переможцем земельних торгів відповідно до 

п.5 статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Визначити умови продажу земельної ділянки у власність: 

- переможцю земельних торгів оплатити винагороду Виконавцю земельних 

торгів, розмір якої визначений Земельним кодексом України; 

- переможцю земельних торгів відшкодувати витрати Організатора земельних 

торгів, пов’язані з підготовкою земельної ділянки до продажу  з виготовлення 

проекту землеустрою, звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та 

її актуалізацію. 



6. Призначити дату та час проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України та визначити місце проведення земельних 

торгів: І квартал  2020 року о 11.00 год. в залі засідань міської ради по вул. 

Володимирській, 2.  

7. Доручити міському голові Омельчуку О.В. укласти від імені Організатора 

договір купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем земельних торгівв 

терміни визначені чинним законодавством України. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та на  постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

   

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

      Розглянувши заяву ******, законного представника неповнолітньої дочки 

******, проживає за адресою: вул. ******, 3, м. Олевськ, Житомирської 

область про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності  в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність, для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та  враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити ******, технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), загальною площею 0,1000 га, 

кадастровий номер 1824455100:02:039:0031, яка розташована за адресою: вул. 

******,3, м.Олевськ, Житомирська область. 

2. Надати ****** безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер 

1824455100:02:039:0031, яка розташована за адресою: вул. ******3, м.Олевськ, 

Житомирська область.  

3. ******, законному представнику неповнолітньої дочки ******, в місячний 

термін зареєструвати право власності на земельну ділянку. 



4.Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова                                      Олег ОМЕЛЬЧУК  



              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. 144 

Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) із 

земель житлової забудови. 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку,  розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в місячний 

термін подати на затвердження чергової сесії ради. 



4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І.  та постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК       



                                                                                                                                                                                 
        Додаток 

до рішення XLІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 16.01.2020 року №   «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із  землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарсько

го   будівель 

і  споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Ничипорчук Валерій 

Володимирович 

вул. Молодіжна, 4, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Молодіжна, 4, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

2 Мосійчук Наталія 

Миколаївна 

вул. Ареф’єва, 3, с. Лопатичі, 

Олевського р-ну, Житомирської 

обл. 

вул. Ареф’єва, 3, с. Лопатичі, 

Олевського р-ну, Житомирської 

обл. 

0,2500 0,2500 

3 Шмата Володимира 

Трохимовича 

вул. Олега Кошового, 7, м. 

Олевськ, Житомирської обл. 

вул. Олега Кошового, 7, м. 

Олевськ, Житомирської обл. 

0,0600 0,0600 

4 Потапчук Наталія 

Василівна 

вул. Заводська, 13, с. 

Варварівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Заводська, 13, с. 

Варварівка, Олевського р-ну, 

Житомирської обл. 

0,2500 0,2500 

5 Мельник Наталія 

Миколаївна 

вул. Польова, 21, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Польова, 21, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

6 Горпиніч Іван 

Миколайович 

вул. Мирна, 4, с. Тепениця, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Мирна, 4, с. Тепениця, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

7 Горпинич Володимир 

Іванович 

вул. Пушкіна, 4, с. Кишин, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Пушкіна, 4, с. Кишин, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

   

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

та для ведення особистого селянського господарства. 

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності  в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства на підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та  враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), 

та для ведення особистого селянського господарства  (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

4.Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 



5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                                      Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                

                                                                                                  Додаток 

до рішення  XLІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 16.01.2020 року  №   «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність  

для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого 

селянського господарства» 

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність  для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Для 

особистог

о 

селянсько

го 

господарс

тва, га 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ****** ****** ****** 0,0502 0,0502 - 1824455100:01:027:0070 

2 ****** ****** ****** 0,5320 0,2500 0,2820 1824483601:05:047:0013 

1824483601:05:047:0014 

 

3 ****** ****** ****** 0,2300 0,2300 - 1824485301:03:046:0001 

4 ****** ****** ****** 0,0395 0,0395 - 1824455100:02:021:0043 

5 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824456002:02:003:0003 

6 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:044:0052 

7 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:024:0097 

8 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:004:0057 

9 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:042:0063 

10 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:010:0152 

11 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:047:0082 

12 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482401:04:001:0041 

13 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:020:0083 



14 ****** ****** ****** 0,0550 0,0550 - 1824455100:01:027:0068 

15 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:019:0203 

16 ****** ****** ****** 0,0723 0,0723 - 1824455100:01:020:0082 

17 ****** ****** ****** 0,0818 0,0818 - 1824455100:01:032:0142 

Горпиніч Євгеній 

Олександрович 

пров. Промисловий, 6, 

кв. 2, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального  

садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва 

 індивідуальних гаражів 

 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства 

та для будівництва індивідуальних гаражів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 

118,119, 121, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ), для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за 

КВЦПЗ) із земель житлової забудови, для індивідуального садівництва (Код 

01.05 за КВЦПЗ) та для ведення особистого селянського господарства (Код 

01.03 за КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського призначення. 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою.   



3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова             Олег ОМЕЛЬЧУК   

     

                                                                            

 
                                                                             Додаток 

до рішення XLІХ сесії міської ради  VІІ скликання 

від 16.01.2020 №   «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для  індивідуального 

садівництва,  для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів »  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального  

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 81уд’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я  житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівницт

ва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

2 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

3 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

4 ****** ****** ****** 0,0100 - - - 0,0100 

5 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

6 ****** ****** ****** 0,3300 - - 0,3300 - 

7 ****** ****** ****** 0,0200 - 0,0200 - - 

8 ****** ****** ****** 0,4500 - - 0,4500 - 



9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

10 ****** ****** ****** 0,1700 0,1700 - - - 

11 ****** ****** ****** 0,1000 - - 0,1000 - 

12 ****** ****** ****** 0,1000 - - 0,1000 - 

13 ****** ****** ****** 0,1600 - - 0,1600 - 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

16 ****** ****** ****** 0,1000 - - 0,1000 - 

17 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

18 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

19 ****** ****** ****** 0,0300 - 0,0300 - - 

20 ****** ****** ****** 0,0800 - 0,0800 - - 

 
Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

для ведення особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого 

селянського господарства,  керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  

Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ).  

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання земельних 

ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова                         Олег Омельчук  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  Додаток 

до рішення XLІХ сесії Олевської міської  

ради VІІ скликання від 16.01.2020 року №  

«Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства»  
 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  для ведення особистого селянського господарства. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

собистого 

і 

обслугову

вання 

особистог 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва, га 

Для 

ведення 

84собис

того 

селянськ

ого 

господа

рства, га  

Для 

будівн

ицтва 

індиві

дуаль

них 

гаражі

в, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ****** ****** ****** 0,045

0 

- 0,0450 - - 1824455100:01:034:0164 

2 ****** ****** ****** 0,004

8 

- - - 0,004

8 

1824455100:01:030:0075 

3 ****** ****** ****** 0,136

6 

0,1366 - - - 1824487200:09:001:0103 

4 ****** ****** ****** 0,050

0 

- - 0,0500 - 1824455100:02:042:0064 

5 ****** ****** ****** 0,101

0 

- - 0,1010 - 1824486202:05:002:0032 

6 ****** ****** ****** 0,020

0 

- 0,0200 - - 1824455100:02:010:0153 

7 ****** ****** ****** 0,073

4 

- 0,0734 - - 1824455100:02:047:0081 

8 ****** ****** ****** 0,200

0 

- - 0,2000 - 1824482401:04:001:0042 

9 ****** ****** ****** 0,065

0 

- 0,0650 - - 1824455100:01:019:0204 

10 ****** ****** ****** 0,100

0 

0,1000 - - - 1824455100:01:003:0099 

11 ****** ****** ****** 0,016

6 

- - - 0,016

6 

1824455100:01:006:0064 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLІХ сесія           VІІ скликання  

 

від 16.01.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у спільну часткову власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

Розглянувши спільну заяву громадян ******, проживає за адресою: пров. 

Н******, 4, м. Олевськ, Житомирської обл. та ******, проживає за адресою: 

вул. ******, 23, смт. Козельщина, Полтавської обл. про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 12, 

40, 81,86, 87, 116, 118,120, 121 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 

55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам ****** та ****** на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд (Код 02.01 за КВЦПЗ) із 

земель житлової забудови, за адресою: пров. ******, 4, м. Олевськ, 

Житомирської області загальною орієнтовною   площею 0,1000 га.         



2. Громадянам ******та ******, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

3. Громадянам ****** та ******, розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в місячний 

термін подати на затвердження чергової сесії ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 


